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 DADOSDADOS CLCLÍÍNICOSNICOS






 Paciente feminina, 14 anos de idade.Paciente feminina, 14 anos de idade.


 "Lesão "Lesão vegetantevegetante cervical hcervical háá 1 ano. 1 ano. NevusNevus?"?"


















 Considerando:Considerando:


 -- neoplasia neoplasia fusocelularfusocelular
 -- vasos numerososvasos numerosos
 -- idade da pacienteidade da paciente






 >>>>>>>>>>>> avaliaavaliaçção ão imunoimuno--histoquhistoquíímicamica



• vim



• S-100



• Melan A



• HMB 45



• CD34



• CD31



• Ki 67



Qual Qual éé o seu diagno seu diagnóóstico?stico?



>>>>>>>>>>>>>>>>>> lesão lesão melanocmelanocííticatica

NEVO DE SPITZ ANGIOMATNEVO DE SPITZ ANGIOMATÓÓIDEIDE XX MELANOMAMELANOMA

-- simetria aparente da lesãosimetria aparente da lesão
-- padrão celular monpadrão celular monóótonotono
-- ausência de mitoses na profundidade da lesãoausência de mitoses na profundidade da lesão
-- ausência de proliferaausência de proliferaçção ão melanocmelanocííticatica atatíípica na epidermepica na epiderme
-- IHQIHQ
-- idade da pacienteidade da paciente

DIAGNDIAGNÓÓSTICO:STICO:

NEVO DE SPITZ ANGIOMATNEVO DE SPITZ ANGIOMATÓÓIDEIDE



 NEVO DE SPITZ (NS)NEVO DE SPITZ (NS)




 -- SophieSophie SpitzSpitz (1948) :(1948) : ""melanomamelanoma juvenil benigno"juvenil benigno"


 -- variantes:variantes:
 . halo nevo de . halo nevo de SpitzSpitz
 . NS tubular. NS tubular
 . NS . NS plexiformeplexiforme
 . NS . NS mixmixóóideide
 . NS . NS polippolipóóideide
 . NS . NS desmopldesmopláásicosico
 . NS . NS angiomatangiomatóóideide



 NEVO DE SPITZ ANGIOMATNEVO DE SPITZ ANGIOMATÓÓIDEIDE




 -- DiazDiaz--CascajoCascajo C. C. etet al. al. ((Am.J.DermatopatholAm.J.Dermatopathol. 2000;22:135): . 2000;22:135): 
""AngiomatoidAngiomatoid Spitz nevus: a distinct variant of Spitz nevus: a distinct variant of desmoplasticdesmoplastic Spitz Spitz 
nevus with nevus with proeminentproeminent vasculature"vasculature"



 -- 12 casos descritos (6 em abril/2009, J.12 casos descritos (6 em abril/2009, J.CutanCutan..PathologyPathology))


 -- 10 a 36 anos10 a 36 anos


 -- ppáápulapula solitsolitáária em extremidade de mulher jovemria em extremidade de mulher jovem
 -- 11 sexo feminino:1 sexo masculino11 sexo feminino:1 sexo masculino
 -- extremidades (caso sexo masculino: pescoextremidades (caso sexo masculino: pescoçço)o)


 -- estroma estroma fibrofibro--vascularvascular proeminenteproeminente


 -- nosso caso: sexo feminino, 14 anos, pesconosso caso: sexo feminino, 14 anos, pescoççoo


 -- diagndiagnóóstico diferencial: tumores vasculares e stico diferencial: tumores vasculares e melanomamelanoma em em 
regressãoregressão



 NS ANGIOMATNS ANGIOMATÓÓIDEIDE




 HISTOLOGIA:HISTOLOGIA:


 -- lesão simlesão siméétrica, bem delimitadatrica, bem delimitada
 -- nevo composto ou nevo composto ou intradintradéérmicormico (6:6)(6:6)
 -- quantidade de quantidade de melanmelanóócitoscitos varivariáável: escassos a vel: escassos a 

numerosos (derme)numerosos (derme)
 -- melanmelanóócitoscitos epiteliepitelióóidesides (++)(++) ou ou fusiformesfusiformes
 -- pequenos ninhos ou pequenos ninhos ou melanmelanóócitoscitos isoladosisolados
 -- melanina escassamelanina escassa
 -- mitoses muito raras (1, mitoses muito raras (1, juncionaljuncional))
 -- outros aspectos de NS: corpos de outros aspectos de NS: corpos de KaminoKamino (1), fendas (1), fendas 

perifperifééricas nos ninhos ricas nos ninhos juncionaisjuncionais



 NS ANGIOMATNS ANGIOMATÓÓIDEIDE




 HISTOLOGIA:HISTOLOGIA:


 -- edema leve a moderado, superficial, na dermeedema leve a moderado, superficial, na derme
 -- fibrose dfibrose déérmica intersticialrmica intersticial
 -- vascularizavascularizaçção proeminente, uniformemente esparsa ão proeminente, uniformemente esparsa 

na lesãona lesão
 -- fibrose limitada fibrose limitada àà extensão da lesãoextensão da lesão
 -- endotendotéélio vascular frequentemente proeminentelio vascular frequentemente proeminente
 -- infiltrado infiltrado linfocitlinfocitááriorio periperi--vascularvascular varivariáávelvel
 -- IHQ: positividade difusa IHQ: positividade difusa -- S100; positividade focal e S100; positividade focal e 

superficial superficial -- HMB45HMB45



 NS ANGIOMATNS ANGIOMATÓÓIDEIDE



 DIAGNDIAGNÓÓSTICO DIFERENCIAL:STICO DIFERENCIAL:
 ............................................................................................................................................................................................................................

 NS NS angiomatangiomatóóideide xx MelanomaMelanoma em regressãoem regressão
 ............................................................................................................................................................................................................................

 simetriasimetria assimetriaassimetria
 extremidade de mulher jovemextremidade de mulher jovem varivariáável, vel, áárea expostarea exposta
 aspecto celular mais homogêneoaspecto celular mais homogêneo atipiaatipia celular varicelular variáável na lesãovel na lesão
 feixes mais espessos de colfeixes mais espessos de coláágenogeno fibroplasiafibroplasia ddéérmica mais delicadarmica mais delicada
 mitoses raras e superficiaismitoses raras e superficiais mitoses maismitoses mais frequentesfrequentes
 vasos mais proeminentesvasos mais proeminentes vasos proeminentesvasos proeminentes
 inflamainflamaçção perivascularão perivascular inflamainflamaçção em faixaão em faixa
 pigmento escassopigmento escasso mais mais melanmelanóófagosfagos



 NS ANGIOMATNS ANGIOMATÓÓIDEIDE
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